
29. Navadna nedelja - Misijonska
Evangelij: BOŽJI SIN JE POSTAL ČLOVEK, DA BI DAL SVOJE ŽIVLJENJE ZA 

NAS                                                                                     Mr 10,35-45

Evangelij po Marku

Zebedejeva sinova Jakob in Janez sta stopila k njemu in mu rekla: »Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te
bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama storim?« Rekla sta mu: »Daj nama, da bova sedela v
tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus jima je dejal: »Ne vesta, kaj prosita. Ali
moreta  piti  kelih,  ki  ga jaz pijem,  ali  biti  krščena s krstom,  s katerim sem jaz krščen?« Rekla  sta mu:
»Moreva.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen,
bosta krščena; dati, kdo bo sedèl na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je
to pripravljeno.« Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k
sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši
vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor
hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da
bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« 

Mašni nameni od 18. 10. do 24. 10. 2009: 

nedelja, 
18. 10.

Sv. Luka, evangelist
7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117
14h – Rožni venec z blagoslovom, v župnijski cerkvi,
          molijo ga birmanci 9. skupina

ponedeljek, 19.10. Sv. Pavel od Križa, duhovnik
18h   Franc Možina(oče in brat), godovna, Rovte 115

torek, 20. 10. Sv. Irena, mučenka
18h  Dolencovi, Rovte 13

sreda, 21. 10. 18h vsi  Šinkovec, Rovte 112
četrtek, 22. 10. Sv. Marija Saloma, svetopisemska žena

18h  starši Kogovšek, , Rovte 46
petek, 23. 10. Sv. Janez Kapistran, duhovnik

18h  Karolina in Tone Bizjak, obletna, Rovte 27
sobota, 24.10. Sv. Anton M. Claret, škof

8h  Jože Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 16
=====================================================================================
 (Nadaljevanje iz naslovne strani)

V  pismih  se  omenja,  da  je  bil  napisan  v  »Babilonu«.  Ker  je  bil  Babilon  v
Mezopotamiji  takrat  že  razvalina,  se  splošno  sodi,  da  Babilon  pomeni  Rim.  Po
pričevanju zgodovinarja  Evzebija  sta že Papija  in  Klemen rimski  ime Babilon tako
razlagala. Razne okoliščine (Petrovo bivanje v Rimu, verske razmere v Mali Aziji in
drugo) kažejo, da list ni nastal pred letom 63 in ne po poletju leta 64 (požar v Rimu in
Neronovo preganjanje).

Glede pristnosti pisma ni bilo nikoli resnih pomislekov. Evzebij poroča, da ga je
poznal že Papija ( v začetku 2.stol.), navaja ga pisatelj Herma v svojem »Pastirju« in
posebno  mnogokrat  Polikarp  v  svojem  pismu  Filipljanom.  Kot  Petrovo  pismo  ga
omenjajo že Irenej, Klemen Aleksandrijski, Tertulijan Origen (2. in 3. stol.).

30. Navadna nedelja - Žegnanjska
Evangelij: SLEPI PROSI JEZUSA, DA BI SPREGLEDAL                Mr 10,46-52

Evangelij po Marku
Prišli so v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimáj, 
Timájev sin, sedèl ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: »Jezus, 
Davidov sin, usmili se me!« Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: »Davidov sin, 
usmili se me!« Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le pogum, vstani, 
kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skočil pokonci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti 
storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« 
Takoj je spregledal in šel po poti za njim.

Mašni nameni od 25. 10. do 1. 11. 2009:

nedelja, 
25.10.

Vrnitev na sončni čas! Kazalci 1 uro nazaj.
7:30h – za farane
10h  Valentin Križaj, obletna, Rovte 110
14h – Rožni venec z blagoslovom, molijo ga birmanci 9. skupina

ponedeljek, 26. 10. Sv. Lucijan, mučenec
18h   Zogarjevi, Petkovec 11b

torek, 27. 10. 18h   Jože Trpin, obletna, Rovte 17
sreda, 28. 10. Sv. Simon in Juda Tadej, apostola, praznik

18h   Katarina in Jakob Reven, obletna, Rovte 54
četrtek, 29. 10. 18h  Marijana Možina, obletna, Rovt 115
petek, 30. 10. Sv. Marcel, mučenec

18h  starši Bradeško, obletna, Rovte 70
sobota, 31. 10. Sv. Volbenk(Bolfenk), škof, dan reformacije

8h  Drago Burnik, obletna, Rovte 89a
nedelja, 1.11. Vsi sveti, slovesni in zapovedan praznik

7:30h – za farane
10h  Šemrov, godovna, Rovte 100a
14h  Marija in vsi   Cigaletovi, Rovtarske Žibrše 20
17h – Molitev rožnih vencev za rajne v cerkvi.

==================================================================================

Ministriranje:
Teden od 18.10. – 25. 10. Primož Arhar, Ambrož Cigale in Aljaž Trpin
Teden od 25.10.  – 1. 11. Martin Skvarča in Urban Cigale

Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h

18. 10. Metka Bogataj in Ana Lukančič Klemen Jereb in Veronika Kavčič
25. 10. Cilka Jereb in Jože Treven Mojca Skvarča in Branka Jereb
1. 11. Franja Tušar in Veronika Kavčič Jakob Skvarča in Marijana Kunc

ob 14h Lovro Skvarča in Marja Čuk
Pogrebne maše v oktobru Cilka Jereb



Ostala oznanila:
* Na Misijonsko nedeljo (18.10) je druga maša na Praprotnem Brdu, 

ker goduje sv. Luka, evangelist. Nabirka pri obeh mašah je namenjena
našim misijonarjem. 
Molitev Rožnega venca ob 14h v župnijski cerkvi bomo namenili za nove 
misijonske poklice in duhovno podporo misijonarjem.

* V ponedeljek, 19. 10. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane
Karitas.

* V torek, 20.10. bo po večerni maši v župnišču priprava na sveti 
Krst. Starši prinesite k pripravi rojstni list otroka in družinsko knjižico, 
botri pa, ki ste iz druge župnije, potrdilo o sposobnosti za botra.

* V sredo, 21.10. ob 19:30h je v veroučni učilnici srečanje za člane 
župnijskega pastoralnega sveta. Tema srečanja je: Molimo za rajne in 
z rajnimi – Marko Čižman – Naše poslanstvo št. 43 str.20.

* Trideseta navadna nedelja (25.10) je Žegnanjska. Obhajajo jo v 
posvečenih cerkvah, kjer ne vedo za dan posvetitve. Naša župnijska cerkev
je bila posvečena 13. 8. 1743 (vzidana kamnita plošča v prezbiteriju) in 
obhaja žegnanjsko nedeljo na Mihelovo nedeljo, zadnja v mesecu 
septembru.

* V nedeljo, 1. 11. obhajamo praznik vseh svetih. Maše bodo ob 
7:30h, 10h in 14h. Po popoldanski maši bodo v cerkvi in na pokopališču 
molitve za verne rajne. Prav je, da namesto pretiranega cvetja in sveč na 
grobovih raje darujete za svete maše za rajne ali v druge dobrodelne 
namene, npr za misijone ali Karitas.

* V prvih osmih dneh meseca novembra Cerkev naklanja popolni odpustek za
vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti 
v vseh cerkvah in javnih kapelah prvega in drugega novembra, ter na 
prejšnjo ali na naslednjo nedeljo če smo bili pri spovedi in obhajilu, ter 
molimo po namenu svetega očeta(npr. Oče naš). Vsaj za nas Kristjane naj 
velja: naj naša vera pri tem seže nekoliko dlje od zgolj le lepe ikebane ali 
prižgane sveče na grobu!

Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 18. 10. do 1. 11. 2009, Leto V. št. 21

Prvo pismo apostola Petra
Prvi  Petrov  list  je  namenjen  »izvoljenim  tujcem«,  ki  so  razkropljeni  v  Pontu,

Galiciji, Kapadaciji, Aziji, Bitiniji. Iz nekaterih mest v pismu, kjer se omenja poganska
preteklost bralcev, je razvidno, da so »izvoljeni tujci« na katere se apostol s pismom
obrača,  pokristjanjeni pogani srednjega in zahodnega dela Male Azije, ki  jih je za
krščanstvo pridobil apostol Pavel. Ker ne poroča noben vir, da bi bil apostol Peter kdaj
oznanjal  evangelij  v  teh  pokrajinah,  se  domneva,  da  je  Peter  pisal  maloazijskim
vernikom  kot  poglavar  Kristusove  Cerkve.  Tudi  opomini,  ki  zvene  avtoritativno,
potrjujejo, da se pisatelj zaveda svoje oblasti.

Po Silvanu(Silu) ki je spremljal apostola Pavla na njegovem drugem misijonskem
potovanju in so mu bile razmere med verniki v Mali Aziji dobro znane, je Peter vedel,
da morajo maloazijski Kristjani mnogo trpeti med pogani in da bi v teh okoliščinah
utegnilo  priti  do odpadov od Krščanstva.  Da bi vernike zoper napade poganskega
sveta utrdil in jih obvaroval odpada, jim je kot poglavar Cerkve poslal to pismo.

Vsebina pisma je poziv k stanovitnosti in vzornemu krščanskemu življenju v času
trpljenja  in preganjanja.  Pisatelj  po kratkih  pozdravnih  besedah proslavlja  veličino
Kristusovega odrešenja,  ki  nalaga vernikom dolžnost  krepostnega življenja.  Bralce
opominja  k  svetemu  življenju,  medsebojni  ljubezni  in  vedno  tesnejši  zvezi  s
Kristusom. Spodbuja jih k čistemu življenju,  k pokorščini  do predstojnikov in daje
stanovske nauke sužnjem in zakoncem, vsem svetuje, naj po Kristusovem zgledu
potrpežljivo prenašajo križe in trpljenje. Cerkveni predstojniki naj bodo vzor čredi in
naj vestno vršijo svoje dolžnosti, verniki pa naj jim bodo pokorni. Za sklep apostol
opominja k čuječnosti v boju s hudim duhom in pozdravlja naslovljence. 

Avtor lista je bil »Peter, apostol Jezusa Kristusa«, kakor sam omenja v začetku.
Sebe imenuje tudi »pričo Kristusovega trpljenja«. Peter je lastnoročno napisal samo
konec,  drugo  je  napisal  Silvan.  Nenavadna lepa  grščina  in  jezikovna  sorodnost  s
Pavlovimi pismi dokazujejo, da Silvan ni pisal mehanično, po narekovanju apostola
Petra ampak je apostolovim mislim dal samostojno zunanjo obliko.

                                                                                                                  >>

Moliti rožni venec pomeni spominjati se Kristusa z Marijo. Poglabljanje v 
odrešenikovo življenje od skrivnosti do skrivnosti nam pomaga, da vse 
to, kar je Jezus sam izvršil in bogoslužje ponavzočuje, sprejmemo 
globoko v svoja srca in da to oblikuje naše življenje po Jezusu in Mariji.
Moliti rožni venec pomeni užiti se Kristusa od Marije. Marija nas poučuje 
zato, da bi nas napravila deležne darov svetega duha. 

p. dr. Leopold Grčar 


